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TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
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aumasa/

Tren
971 177777
ht tp : / / t ib .ca ib .es / ter res t re /
horaris_renfe.htm

AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col·legi Na Caragol: 971 835841
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col·legi Sant Salvador: 971 836269
GESA  avaries: 902 534902.

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dimecres de 12 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
* Margalida Massanet, Tel. 971 835385
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)

TAXIS:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses:
-Dies feiners: Centre 20,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 20 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,30 h, Convent 20 h.
i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  20,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 18 h.
Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 19,00 a 20,00 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536
Farmàcies de guàrdia dels
següents caps de setmana
20 i 21 de Juny de 9 a 22.30 Fcia Aguiló-
Sancho Pla d’en Cosset 4 (Capdepera) telf.
971563134
Reforç 21 de Juny de 9 a 13.30 i de 18 a 20:
Fcia. Salom
27 i 28 de Juny de 9 a 22.30h: Fcia. Salom
4 i 5 de juliol de 9 a 22.30: Fcia. Antich C/ L.
Servera nº51 (C. Rajada) 971563395
Reforç 4 de juliol de 9 a 13.30 i de 18 a 20h:
Fcia. Ladaria

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000
Hospital de Son Llatzer: 971 20 20 20
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971767000 971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:C/ Major de la Colònia, 28
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.

Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.30 h
Dissabtes a les 19.30 h i diumenges a les 11 i
19.30 h.
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sumari editorial

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà

971.82.90.50

No basta la teoria...

Fa unes setmanes que alguns dels
nostres carrers quedaren com a nous,
sense clots i ben asfaltats, cosa que ja
en donàrem l’enhorabona als
responsables del manteniment del poble.
Fa pocs dies que s’han instal·lats uns
avisos a diferents indrets anunciant
càstigs als propietaris dels cans que no
es cuidin de recollir els seus excrements
a la via pública.
Tot això i fins aquí, molt bé. Però falta
un manteniment del dia a dia que moltes
vegades hem publicat i no ens
aclarim.Els clots, al pas del temps i no
molt llarg, tornen surtir i els que circulam
no ens aturam a veure si continuen en
bon estat o no en perjudici nostre. Al
carrer Gran Via, s’ha pintat a terra un
gros Stop, però no s’ha pensat gens amb
els que van a peu. I  això que és un
creuer molt perillós.
També les voravies continuen plenes
de caques dels cans que els seus
propietaris no fan cas del manifest de
l’ajuntament. I a més, qui atura que els
animalets puguin aturar les seves
orinades als cantons i a les rodes dels
cotxes? Com les poden recollir?
No basten les teories per arreglar les
coses. És lògic que s’avisi els ciutadans
però no basta. Hi ha altres mesures per
aturar o minvar al manco les deficiències
que patim i aquestes mesures no
s’apliquen. A més hi ha molts cans a
lloure sense amo que circulen pels
nostres carrers. Què es fa per aturar
aquests abusos?
Avisem, però millor posem en pràctica
les mesures pertinents.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S

Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits

Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936

Maquillatge
Manicura
Depilacions facials

noticiari
Necrològica
La nova centenària, Margalida Pomar Font ens ha deixat
Va morir als pocs dies d’haver complit els 100 anys

El passat dia 6 de juny va deixar d’existir
Margalida Pomar Font, la qual el passat
dia 28 de maig havia complit els cent
anys.
Realment va ser una sorpresa la mort de
madò Margalida Bovera ja que semblava,
i de fet ens ho han confirmat els seus fills,
gaudia d’una salut força bona malgrat la
seva avançada edat.
Madò Margalida va ser una persona
sana durant tota la seva vida, menjava de
tot i manco l’artrosi a les cames, tenia
una salut envidiable, tant física com
mental.
A la passada edició inserirem amb alegria
la crònica de la festa que li varen retre la
seva família i l’Ajuntament. Avui publicam
amb tristesa la seva absència definitiva,
fruit més de la vellesa que de malaltia.
Vagi el més sentit condol a tota la seva
família.
Descansi en pau.

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.

Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà

Sempre al seu servei

horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929



 5
19 juny 2009
Número 813

5

 

 613

C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48

noticiari
Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient
El passat dia 5 de juny va tenir lloc a
Artà la celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient amb uns divertits
tallers de flors reciclades i de
maquillatge «Flower Power» en els
jardins de Na Batlessa. Mentre des
de les Nacions Unides es fomentava
el lema «Tens una cita amb el planeta»
i per tota l’illa les autoritats han parlat
a favor de la naturalesa, a Artà,
gràcies a la iniciativa d’Artà Solidari,
s’han estimat més treballa la
conscienciació amb eco-manualitats
per als infants i una recollida de
signatures i missatges entre els adults
en contra del camp de golf de Son
Bosc. el capvespre fou tot un èxit i
des d’Artà Solidari volem donar les
gràcies a totes aquelles persones que
hi participaren. Ara només resta
veure si els grans esforços que s’estan
duent a terme amb l’objectiu de
conscienciar a la joventut algun dia es

veuran reflectits en un compromís
veritable per part dels responsables

polítics a favor de la protecció de la
naturalesa.

Les Josefines  i Caritas
Dia 13 de juny, dia de Sant Antoni de Pàdua, a l’església
del Convent, el Ministre General dels Franciscans de la
TOR entregà, simbòlicament, a Mossèn Antoni Vera, de
Càritas  de Mallorca, les claus de la casa de les Josefines.
Seguidament, Mossèn Antoni Vera i Fra Tomeu Pastor,
firmaren un document, pel qual, es cedeix a Caritas l’ús de
la casa de les Josefines per un període de 4 anys,
renovables.
Amb aquest gest  es vol col.laborar amb Caritas  perquè
aquesta institució continuï el que durant un segle va ser el
tarannnà  de les Josefines: des de l’esperit de l’Evangeli
i franciscà, estar a prop, promocionar, donar el millor
d’elles a les persones necessitades, especialment a les
dones.
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noticiari
IX Sopar Intercultural
Els beneficis es detinaran a beques d’estudi per als infants de Totogalpa

El proper dia 20 de juny, a partir de les
9 del vespre, a la plaça del Conqueridor,
tendrà lloc el IX Sopar Intercultural
organitzat per Artà Solidari. Els
assistents al sopar podran degustar
més de vint plats típics de molts de
països i comunitats que conviuen al
poble d’Artà. El preu dels tiquets serà
de 6 euros i es poden aconseguir en el
mateix moment del sopar. A l’hora
d’adquirir els tiquets també es donarà
una invitació per a la projecció de dia
3 de juliol de l’audiovisual Artà, una
altra mirada, elaborat per Agustí
Torres. Durant el transcurs de la
vetlada hi ha previst el sorteig d’una
escultura de l’artista artanenca Maria
Genovard a més de les actuacions
musicals d’Esclafits i Castanyetes,
l’Escola de Música Kachito
(percussió), Mokendo, Escola de
Sevillanes Marisa, Casa
d’Extremadura de Son Servera, Dansa
Oriental, Dansa i música folklòrica

boliviana, Dance Fusion, Even Flov, Luz de América i Music Box. Els beneficis
del IX Sopar Solidari aniran destinats a beques d’estudi per a nins i nines del
poble de Totogalpa (Nicaragua) agermanat amb Artà.

Maria Genovart, escultora

El passat diumenge dia 14 de juny es
va celebrar el 51 Gran Premi Manacor
a l’Hipòdrom d’aquesta ciutat.
El guanyador va ser Silver Mixó,
conduït per Toni Frontera.
La notícia en sí, tendria poc a veure si
no fos perquè l’autora del trofeu que
es va entregar al guanyador d’aquesta
edició va ser dissenyat per la nostra
popular paisana i escultora Maria
Genovart (Busca).
Na Maria va ser present a l’acte
d’entrega a l’Hipòdrom de Manacor,
orgullosa en motiu d’esser l’autora de
tan preciat trofeu.
Enhorabona Maria i que no sia el
darrer.



 7
19 juny 2009
Número 813

7

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929

Floristeria
          Xisca
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noticiari
Un cafè per la llengua

Arreu del món, a totes les cultures,
prendre un cafè és signe de conversa
amistosa i d’intercanvi civilitzat i
d’idees. Amb aquesta idea, l’Obra
Cultural Balear, a través de la seva
delegació d’Artà, va organitzar la
campanya Un cafè per la llengua, que
s’està desenvolupant per les illes. La
campanya és va dur a terme el passat
diumenge, dia 14, a la cafeteria del
teatre. En total hi assistiren unes 60
persones que varen aprofitar l’ocasió
per dialogar sobre quina és la situació
actual de la llengua, quin ús se’n fa
d’ella, amb quines problemàtiques ens
trobam actualment, etc.

Miquel Mestre al Festival d’Eurovisió

Miquel Mestre Ginard des de fa anys ha acudit
al Festival d’Eurovisiò i enguany concretament
a la 54 Edició que tengué lloc a la ciutat de
Moscú a la segona setmana del mes de Maig.
En Miquel ens va enviar dues fotografies des
de Russia, on entrevistà a la representant
espanyola SORAYA per a Radio Artà i gaudir
d’uns dies de molta activitat en torn al Festival,
que, enguany, novament va frustrar les
expectatives espanyoles (molt bones a les
enquestes prèvies) i la cantant d’Extremadura
es va haver de conformar amb un 24 lloc.
En Miquel diu que per ell ha estat la millor
Edició del Festival en quan a qualitat de les
cançons presentades per a diferents països,
així com a l’organització que fou espectacular.
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noticiari

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

TEL. 971 82 97 97
MANACOR – CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA –

CENTRO COMERCIAL EROSKI SA COMA – CALA RAJADA

Servim:
Carns, fruites i verdures
Torrades i adobos
Ofertes quinzenals
Encàrrecs per telèfon
Servei a domicili.

Horari d'estiu
De dilluns a dissabtes:
De les 8,30 a les 20,30

No tancam els migdies

Avda. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971836390

Activitats juny centre jove

Dissabte 7 de juny: El Centre Jove va posar a disposició dels joves un bus per anar a veure en concert a El Canto del Loco. Tots i
totes vàrem gaudir d'una fantàstica sessió musical on descarregar adrenalina abans d'aquests temuts exàmens finals.

Dissabte 13 de juny: Aquest mes el Centre Jove celebra el seu primer aniversari. I què millor manera per celebrar-ho què menjant unes
pizzes a la fresca i després ballant davall l'espuma? Sembla que als joves d'Artà també els hi va semblar una bona idea…
Gràcies a tots i a totes, vosaltres feis el Centre Jove!
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la innovació

Sempre
endavant

El�coneixement�és�l’impuls�que�ens�permet�ser�més competitius i millorar el 
nostre model econòmic.�

El�Govern�de�les�Illes�Balears�ofereix�ajudes a la recerca, al desenvolupament 
i a la innovació per�a�particulars�i�empreses.

Informa`t�de�les�beques,�a�udes�a�l’ocupació,�formació�i�divulgació�científica�a�
www.acciobit.net. I�si�vols�conèixer�el�avantatges�de�la�incubadora�d’empreses�
del�Parc�Bit,�entra�a�www.parcbit.es 
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noticiari

TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET

Reparació de vehicles en general

Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques

Carrer de Santa Margalida, 83  Tel. 971 835 788 – 07570 - ARTÀ

S’arrenda
aparcament

C/ de Maria Ignasia Morell

Informació al tel. 699 578 144

Tot a punt per concedir les distincions honorífiques
El proper dimarts dia 23 de juny està
previst que es celebri el Ple
extraordinari per concedir les
distincions honorífiques municipals. Dit
plenari s’ha convocat amb la intenció
única d’aprovar el reconeixement a la
tasca i dedicació de persones al servei
del poble d’Artà.
Les persones que han estat
proposades per ser distingides
honoríficament són tres:
Sebastià Gili Vives, com a Ciutadà
Il·lustre, en reconeixement a la gran
tasca social i humana que dugué a
terme al llarg de la seva vida i de la

qual encara avui molta gent se’n
beneficia a diferents indrets del món.

Antoni Gili Ferrer, amb el Talaiot
d’Or, per la seva tasca d’investigació
històrica i en favor de la cultura popular
que ha dut a terme al llarg de la seva
vida i que encara ara està duent en
benefici del nostre municipi.
Giovanni Lilliu, amb la Medalla
d’Artà, per la feina d’investigació
arqueològica del poblat Talaiòtic de
Ses Païsses que va començar l’any
1959 i que ha contribuït de manera

decisiva en el coneixement i valoració
del nostre patrimoni arreu del món.
Si en el plenari de dimarts els membres
de la corporació aproven per majoria
absoluta reconèixer Sebastià Gili,
Antoni Gili i Giovanni Lilliu,

meritoris de les distincions honorífiques
a què opten, està previst que es celebri,
el 25 de juliol d’enguany al Teatre
d’Artà, un acte públic i solemne en
què es lliurin les respectives distincions
als homenatjats.

Enhorabona a tots tres!

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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noticiari

Servei de camió i grua
C/. Joan Alcover, 1 – 2n
07570 – Artà
Tel. 971 835 874 // 608 435 830
transmoll@terra.es

       Roba Infantil i Juvenil 
             
                KENZO     DENNY ROSE     NATURE 
 
         

C/ M.I. Morell Esq. Llorenç Villalonga 
Tel. 971 83 53 84 

ARTÀ 

Reunió de Cooperatives d’Iniciativa Social

Ens agradaria informar-vos de que la
Cooperativa de Treballadores
Familiars de Llevant hem passat a
formar part de la Sectorial de
Cooperatives d’Iniciativa Social, la
qual està integrada per diferents
cooperatives del Pla de Mallorca, de
Palma, Campanet i del Llevant. Cada
mes ens reunim per compartir les
nostres experiències així com per
posar a damunt la taula possibles plans
de feina.
Per no haver de desplaçar-nos cada
mes a Palma, es va pensar que tal
vegada estaria bé anar-nos veient cada
cop a un poble diferent dels integrants
de la Sectorial. El passat capvespre
dia 20 de maig vàrem reunir-nos a
Artà, concretament a una sala del
Teatre. Ens agradaria resaltar un parell
d’aspectes. Primer de tot, que els

nostres companys i companyes varen
quedar molt contents amb el poble,
n’hi havia que no hi havien estat mai
i els agradà molt. D’altra banda, donar
les gràcies a la direcció del teatre
perquè van deixar-nos una sala allà on
va ser possible dur a terme la reunió.
Gràcies de nou.
Acabada la jornada vàrem gaudir d’un
petit berenar, pensant ja en la pròxima
reunió i les tasques
a fer.
Des d’aquí vos
volem recordar
que seguim fent
feina i donant
servei al  poble, ja
sigui amb
acompanyaments
(al metge, a
Manacor, a Palma,

Ecos

Defuncions mes de maig

Dia 01, Antònia Duran Riera, a) Botellas, 91 anys.
Dia 03, Josefa Brea Betanzos, 88 anys
Dia 09, Juan Llaneras Sancho, a) Manyà, 73 anys.
Dia 16, Juan Gil Llaneras, a) Bo, 90 anys.
Dia 20, Dolores Vila Font, 94 anys, (Residència).
Dia 22, Francisca Rayó Torrens, a) Carbonera, 95 anys.
Dia 23, Juan Genovard Planisi, a) Càndil, 80 anys.

etc) o amb servei  d’ajuda a domicili,
entre d’altres.

Cooperativa de Treballadores
Familiars de Llevant
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Via Mallorca, 29 baixos, cantonada Ses Rotges
Tel/Fax: 971 566 539 - 07590 - Cala Rajada

PRODUCTES ACCESSORIS I ASSESSORAMENT PER
A LA PISCINA I EL JARDÍ

NETEJA FONS  ELÈCTRIC NETEJA FONS
AUTOMÀTIC PER AUTOMÀTIC PER A
A PISCINES FINS A 80 M2 PISCINES

1.395 € 370 €
MOD. TYPHON SMART MOD. POOL VAC

TRACTAMENT COMPLET CLOR
SENSE CLOR A BASE TABLETA MULTIFUNCIÒ
D'OXIGEN ACTIU 4,48 KG. 200 G. ENVÀS DE 5 KG.

45 € 19,95 €
BAYROL ROGEMAR

WEBER WEBER
BARBACOA A GAS BARBACOA A CARBÓ
MOD. Q220 COMPACT KETLE 57 CMS.

315 € 99,95 €
3,5 KW 10 ANYS DE GARANTIA
5 ANYS DE GARANTIA

TALLA GESPA DESCALCIFICADOR
CASTELGARDEN PER AIGUA 30 LTS.
MOTOR HONDA 5,5 HP SÈRIE ECOLUXE

495 € 860 €
MOD. XS 50 MHS BAIX CONSUM AMB SAL
AMB TRACCIÓ

DISTRIBUÏDORS EXCLUSIUS PER A LES BALEARS DE:

VISITI LA NOSTRA TENDA WEB
www.sapiscinaiesjardi.com
www.foropiscinas.com
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Parc empresarials
Avda. dels Pujols, 9
07570 – Artà (Mallorca)

Tel. 971 83 66 35
Fax: 971 83 52 94
Mòbils: 639 60 43 63 // 625 35 64 60
E-mail: creacionsambalumini@yahoo.es

CREACIONS AMB ALUMINI, S.L.

noticiari
Els serveis educatius informen

En el marc del Programa d’educació ambiental, de
repoblacions a les muntanyes d’Artà per part dels
escolars, s’inclou l’activitat d’elaboració de dibuixos per
al Concurs Comarcal de Cartells de Prevenció dels
Incendis Forestals. Els municipis participants en el
concurs són Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i
Artà. El dibuix guanyador, elegit després d’una sèrie de
fases de selecció, és el que fa servir la Conselleria de
Medi Ambient per dur a terme la campanya de
sensibilització en relació als incendis forestals a la nostra
comarca durant els mesos d’estiu. Enguany ha resultat
guanyador el dibuix de Jordi Martínez, alumne de l’Institut
d’Artà.
El concurs va tenir diversos finalistes, sis dels quals són
alumnes dels diferents centres escolars d’Artà.
Finalment, la Conselleria de Medi Ambient va decidir
que la imatge que podia representar millor la prevenció
dels incendis forestals era la que s’ha fet servir per al
cartell d’enguany.
I, per acabar, volem agrair als centres escolars, als
mestres i professors, i als alumnes la seva implicació en
les activitats organitzades pel SEM durant aquest curs
escolar.

 
 

CRISTALERIA 
ARTA 

C/. Ciutat, 48-A Tel. y Fax 
971835375 

* ALUMINI  
* VIDRES 

* P.V.C. 

* VIDRES
* ALUMINI
*  P.V.C.

jaumeipep@cristaleriaarta.com
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

(J. Caldentey)
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de la Colònia

Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire

condicionat

RAFEL FORTEZA GENOVART
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971589167 / 630618388

07579 - Colònia de Sant Pere

ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.

Informació al Tel. 608 435 830

Racó del Poeta
   L’INDRET
Vull ignorar l’auguri del meu dubtós trajecte,
- il·lògica tongada d’albades i crepuscles.

No em plau entendre res de l’afany que deserta
glaçant-me l’endemà pel raval de l’efímer.
No sé gens del perill de reblar uns hemistiquis,
ni d’aquest llarg sigil, com a de tintoreres,
que subjuga tenaç tot el meu cor precari.
Vull confondre el neguit que pervers em recorda
l’indret definitiu on és present l’absència.
No m’esmenteu l’abís, ni l’entorn, ni la fita,
d’aquell terme sornut on el final despunta
i es tornen els amors subtilment prescindibles.

No sé prou com jutgeu la meva covardia,
ni la fe que nodriu del pervenir que guaita.
Doneu-me, si de cas, un fraseig que conformi...

Quan callada la ment, no obligui la paraula,
d’on trauré el vers capaç de fer callar el mutisme?

                                    Joan Mesquida
Del seu poemari HÀLITS, guanyador de la Rosa d’Or de la Pau
en el Certamen Literari Castellitx d’Algaida 2008.
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Centre Cultural
«Bon viure i no treballar, no pot durar»
M’agrada dir i repetir allò de què la
Colònia de Sant Pere és un lloc petit i
que providencialment ha mantingut
quotes de tranquil·litat i conservació
del paisatge rústic i urbà que a dia
d’avui, tal com han anat les coses al
nostre arxipèlag, molts de municipis
envegen.
Ser petit no equival a dir que aquí no
passa res, passa i passen moltes coses.
Una d’entre moltes és que el
proppassat cap de setmana (dies 5 1
6 de juny) el «Grup de Teatre
Colonier», va sorprendre a propis i
estranys amb una obra de teatre
costumista, ben dirigida per Bernat
Mayol i molt ben interpretada per
actors coloniers i alguns fitxatges
artanencs.
Director i actors mostraren classe i
estil en l’us de l’espai, tot es mou,
passa i transcorr en un únic escenari:
la sala d’estar d’en Sión (Llorenç
Planisi) i na Rita (Maite Jaume). La
modulació de les veus, el llenguatge
del cos, la confrontació de les idees i
passions arribaven amb nitidesa i art
als espectadors. L’obra no està
exempta de rituals, les obsessions de
la padrina (Maria Planisi) pel dolç i
enganyifes per aconseguir-lo,  els

tímids enamoraments, la intervenció
de la família, sobre tot de les mares, en
l’elecció dels companys de les filles.
Els espectadors s’ho passaven bé,
reien molt, però, així mateix, pensaven
que hi havia moltes versemblances
entre el que passava sobre l’escenari
i la vida real. La temptació del guany
fàcil mitjançant l’especulació, les
enveges i control en el mateix si de la

unitat familiar, les gelosies, el càlcul
interessat amb la elecció de parella,
tots aquests i altres elements
teixeixen la tela d’aquesta comèdia
de perfil humorístic.
L’obra compte, així mateix, els
elements que un espera d’una peça
teatral contemporània: Denúncia
de l’obsessió per la riquesa i guanys
còmodes i fàcils,  l’existència d’uns
negocis virtuals basats en
expectatives arriscades, advertint,
igualment, dels trastorns personals
i familiars que aquesta pràctica
implica. Ens fa també conscients
de moltes realitats de la vida
quotidiana; les formes de vestir de
les diferents generacions projecten
en forma escènica el pas imparable

del temps i el canvi de mentalitat,
modes i costums. Un es queda amb la
sensació d’haver estat actor, de què
l’escenari és part de la nostra vida
quotidiana. Ens fa riure, però també
ens fa pensar.
En fi, i resumint: Una obra, una direcció
i una interpretació que ens ha sorprès,
ens ha fet disfrutar i que fou
mereixedora de sinceres enhorabones
i càlids aplaudiments de part d’un
públic entregat, que va abarrotar cada
vespre la sala de teatre del Centre
Cultural.
Permeteu-me que l’enhorabona als
actors i director la faci també extensiva
a Margalida Munar, promotora i
coordinadora d’aquesta activitat, a
Toni Moragues, President del Centre
Cultural, sempre discretament present
i atent a tot, a les apuntadores Maria
Fiol i Gabriela Genovart.a Bàrbara
Planisi que es va fer càrrec del
maquillatge i pentinats, a Antònia
Salom, que a més de tenir un paper
important en la comèdia es feu càrrec
del decorat i a molta gent que quedarà
en l’anonimat i sense la qual no hauria
estat possible un èxit tan total.
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Amics de la Música
Concert a càrrec de la «Camerata Mésmúsica».
Concerts com el que uns 80 assistents
tingueren la satisfacció d’escoltar en
l’església de la Colònia dissabte dia 6
de juny són,  just al començament de
l’estiu, com una glopada d’aire fresc.
A més de sentir bona música, la
pogueren fruir interpretada per un
grup de joves que, en conjunt, no
superen una mitjana de 14 anys.
La «Camerata Mésmúsica» no oferí
un concert de fragments musicals
senzills  o d’obres escollides per a una
vetllada de fi de curs. No, aquest jove
conjunt s’atreví amb obres que
requereixen virtuosisme i preparació.
El concerts nº. 2 L’Estiu i nº. 4
L’Hivern formen part d’un conjunt de
4 concerts per a violí «Le quattro
stagioni» del compositor barroc Antoni
Vivaldi. Les va compondre el 1723, i
és l’obra més coneguda de Vivaldi i,
també, una de les més popularitzades
de tota la música clàssica.
En ambdues obres de textura molt
variada (l’Hivern és fosc, mentre que
l’Estiu és molt contrastat amb un final
explosiu i tempestuós) els solistes
(Ariadna Ferrer i Joan Bassa)
mostraren una gran habilitat en l’art
de d’establir un concert , acord o
diàleg amb la resta del grup.
La darrera peça fou la simfonia nº. 6

en Re, G. 506 «La casa del Diavolo»
de l’autor italià Luigi Boccherini, un
mestre que, semblantment als
integrants de la Camerata, es donà a
conèixer des de molt jove i  recorregué
totes les metròpolis de la música del
seu temps ( Roma, Viena, París,
Aranjuez i Madrid). La seva obra és
quantiosa. Va escriure Quartets,
sonates, àries, obres de caràcter
pastorívol, tals com Els pastors i els
caçadors  o L’ocellera. Va escriure

així mateix, per a tota l’orquestra Sis
simfonies Op.12 que inclou la famosa
peça «La casa del diàvolo». Peça
sense solistes, de caràcter clàssic,
transparent i alegre.
La interpretació fou molt bona i els
comentaris que, a la sortida més es
sentien, eren de què molt bé i de hi ha
que veure tan joves i lo bé que
toquen.

Associació de Persones Majors
Torneig de Petanca d’Hivern
Com és costum cada any l’Associació
de Persones Majors celebra el torneig
de Petanca d’hivern.
 Els participants  volgueren celebrar
el final de la competició amb un dinar,
el 6 de juny,  al Bar Centre
Els primers classificats van ser la
parella formada per  Miquel Tous i
Margalida Ginard.
Els segons classificats la parella:
Antònia Gomila i Maria Fiol.
Els tercers classificats la parella:
Antònia Martí i Antònia Genovard.
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PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ

URBANITZACIÓ SOS MONJOS
Carrer de Mª Ignasi Morell, 52-54 – Artà

NOVA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
3 habitacions
2 banys
Sala d’estar i cuina
Ascensor
Traster i parking inclòs
Acabats de primera qualitat
Preu : Des de 153.000 Euros – Facilitats de pagament : 25-30 anys o més.
Tels. contacte :  636 973 059 – 655 286 690 – 679 345 000 – 619 171 718

Les tres primeres parelles foren
guardonades amb trofeus i els demés
participants amb medalles. Trofeus i
medalles provingueren de la Caixa,
entitat patrocinadora d’aquesta
competició.
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Activitats en motiu de les festes de Sant Pere
Dissabte 20 de Juny a les 19:30 missa
per als socis difunts.
Dies 25, 26 i 27 de juny exposició de
llatre, macramé, cort i confecció.
La inauguració serà dia 25 a les 19 h.
Durant aquests dies l’exposició
romandrà oberta de les 19 a les 21:30h.
Dissabte 4 de juliol és la festa

de la Colònia
d’aniversari de l’associació i amb
aquest motiu es celebraran els
següents actes:
A les 20h. Lliurament de trofeus i
premis als guanyadors del Torneig de
Petanca i, acte seguit, homenatge als
socis que enguany compleixen 80
anys.

Hi haurà sopar per a tots els socis i
sòcies de l’associació. S’ha de
confirmar l’assistència o bé en el local
de Persones majors, dies 26 i 27 o
cridant al telèfon: 628523329.
A les 22:30, a la Plaça de l’Església
gran Revetla Camp, amb l’actuació
d’Oasis i Cóctel Latino.

Eleccions al Parlament Europeu 2009
Diumenge dia 7 de juny es celebraren les eleccions al Parlament Europeu.

La participació fou baixa en tot l’estat
espanyol i particularment a les Balears
en què la participació fou del 36,02%
, essent el partit més votat el PP amb
el 43,81%, seguit del PSOE   38,48%
i UM-UMe 3,80%.
En Artà els percentatges foren baixos,
semblants als de la resta de l’arxipèlag.
En la nostra localitat de la Colònia de
Sant Pere el percentatge de votants,
46,6%, es situa molt per damunt de la
mitjana municipal, autonòmica i també
nacional.
De les 436 persones de la localitat en
dret a vot, en feren us 203. Els vots es
repartiren de la manera següent:
Partit Popular : 99; PSOE: 56;
Esquerra/Entesa: 14; UM-UMe: 10;
II (Iniciativa Internacionalista) 5; vots
en blanc: 5; Esquerra Unida/Verds: 4;
LV-GVE: 4; IZAN-RG: 2; UCL: 1;
PCPE: 1; MSR:1;  vots nuls: 1.
Els resultats evidencien que en
aquestes eleccions, igual que en les
d’àmbit nacional, la gent tendeix a
votar en clau de bipartidisme: PP o
PSOE. Que junts sumaren 155 vots.
No es pot menys valorar els resultats
dels partits nacionalistes que junts
sumen: 33 vots.
Cal, així mateix, prestar atenció als
vots en blanc (5) que porten un

missatge clar de desacord amb la
política que es fa en el nostre territori
i amb la forma com s’ha portat la
campanya electoral. Més difícil és
interpretar l’abstenció de la majoria
dels ciutadans que no volgueren fer us
del seu dret de vot i preferiren quedar-
se a casa o dedicar el temps a altres
quefers, pensant, pot ser, que tal com
està el pati polític, es vota més no
votant.
Pens que els coloniers i colonieres ho
hem fet bé. La participació per damunt

de la majoria dels municipis de les illes
i de tot l’estat demostra que som un
poble que participa, que reflexiona les
decisions a prendre i obra en
conseqüència.
El dia 7 de juny fou per a tots un dia
important, perquè, sens dubte, ens va
estimular a la reflexió; la consideració
dels fets ens feu sospesar la nostra
determinació de votar a un o a un altre
partit, de no votar-ne cap o de no anar
a votar. Opcions totes molt vàlides i
respectables.

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà

Móvil 606 71 0018
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.

Passeix Ferrocarril, s/n
Tels. 971 552 424-971 843 053

07500 - MANACOR

Autovia Juan Carles I, s/n
Tel. 971 563 655

07580 - CAPDEPERA
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Robatoris

Des de fa 15 dies es vénen succeint
una sèrie de robatoris que tenen
preocupats els veïns i veïnes de la
Colònia. Les subtraccions s’han
realitzat de nit o matinada i,
principalment, en restaurants i locals
comercials. S’ha forçat igualment
algun cotxe i es parla també d’algun
robatori en un xalet de la urbanització
de Betlem. Els comentaris i

suposicions estan en boca de la gent i
els fets contribueixen a crear
desconfiança respecte a determinades
persones. Tothom diu no saber res
dels possibles infractors, però
comencen a circular sospites amb
noms propis. Una dada preocupant és
que les hores en que s’han produïts els
fets coincideixen en el fragment horari
en què la localitat no compta amb cap

tipus de vigilància municipal.
Segurament les autoritats competents
ja hauran pres bona nota d’aquesta
coincidència i li estaran cercant  algun
remei. Per al bé de tots seria molt
important que la guàrdia civil i la
policia local puguin molt prest aclarir
els fets i retornar així la confiança a la
nostra localitat.

Fòrum de Participació Ciutadana
Dia 23 de juny, d’acord amb el
calendari de reunions aprovat  en la
darrera reunió de la Comissió
Permanent de Participació Ciutadana,
aquesta comissió es reunirà en el local
de costum per determinar els
documents a repartir entre la població,
per tal que els vesins i vesines de la
localitat puguin realitzar les seves
propostes.
Comentàrem en un altre escrit que la
CPPC hauria de ser més oberta a fi
que les persones que puguin tenir
interès en fer aportacions no hagin
d’esperar a fer-les en assemblees
que, en l’actual estructura, són més
per a rebre informació i ratificar les

decisions elaborades en la Comissió
que no un lloc de debat sobre els
problemes i necessitats de la localitat.
S’ha parlat amb freqüència del
caràcter educatiu que ha de tenir el
fòrum i que aquest s’ha descuidat i
s’ha concentrat massa en els aspectes
econòmics. Reduir assemblees i crear
comissions poc permeables i flexibles
no contribueix en aquesta educació
per a la participació. Tenim en les
mans un bell projecte que té com a
primer objectiu la participació, o dit
amb altres paraules, estimular la gent
a la reflexió, formar persones que
sentin com a seus els problemes de la
localitat, que es puguin expressar

lliurament i dir i donar la seva opinió
sobre tot el que les afecte, lo qual
significa també educar per a la
corresponsabilitat. Escoltar la gent
dignifica al qui escolta i al qui és
escoltat. Cal generar il·lusió. Pot ser
encara no sabem com ho hem de fer
perquè el Fòrum arribi ésser allò que
els qui el començàrem volíem que fos:
fer d’un conjunt de gent un poble. Per
això és important que no ens cansem.
Formar persones capaces de detectar
necessitats, de sentir-se responsables
de la qualitat del seu entorn, reflexives,
tolerants i solidaris és un objectiu per
al qual val la pena lluitar.
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Esport
El Club Nàutic Colònia de Sant Pere en l’elit del deport de vela d’Espanya
El vaixell «Bauxa» torna a fer història.
En data recent aquest vaixell dirigit
pel seu propietari i patró Jaume Fullana
s’ha adjudicat el prestigiós Trofeu
Compte de Godó. La victòria fou
rotunda i incontestable ja que es va
adjudicar totes les mànigues en primera
posició. En aquesta victòria hi ha que
afegir la aconseguida setmanes abans
obtenint el primer lloc de la regata III
Trofeu Real Club Nàutic Barcelona.
Cal, igualment, dir que aquests resultats
situen l’embarcació en una molt bona
posició en vistes a revalidar el títol de
campió de Copa d’Espanya, el qual es
celebrarà a Dènia els dies 10, 11 i 12
de Juliol. No oblidem tampoc que en
dates recents «Bauxa» i la seva
tripulació aconseguiren un segon lloc
en el Trofeu Reina Sofia i un quint en
el Palmavela.
Per això i tota la brillant trajectòria del
vaixell, cal felicitar al seu patró en
Jaume Fullana i la seva tripulació, així
com també a les empreses «Xaloc

Projectes» i «Banks Sails», sense el
suport de les quals es feria difícil, sinó
impossible, la participació del vaixell
en tantes i tan importants
competicions.

Bon vent a tots i a seguir posant ben
alt el nom del Club Nàutic Colònia de
Sant Pere.

I Regata Colònia-Cala Rajada-Colònia

Els passats dies 5 i 6 de juny va tenir
lloc la regata «Colònia – Cala Rajada».
Aquesta prova esportiva, organitzada
per el Club Nàutic de la Colònia de
Sant Pere i amb la col·laboració de
«Ports de les Illes Balears de
Capdepera», consistia com el seu nom
indica en dues proves entre aquestes
dues precioses localitats costaneres,
una d’anada i una de tornada el dia
següent. Divendres capvespre 9 velers
prenien la  sortida des de la Colònia de
Sant Pere-, amb un fort embat de
gregal. El fort vent, d’una quinzena de
nusos, va fer que les barques
s’acostassin ràpidament al seu primer
obstacle, el cap Ferrutx. Allà, com ja
s’esperaven, el vent en va fer de les
seves i va baixar molt d’intensitat,
fent que la travessa fins al cap del
Freu fos molt lenta i que els vaixells



 23
19 juny 2009
Número 813

23
 631

Endodòncies
Obturacions
 Extraccions
Pròtesis dentals
Estètica dental
Odontologia en general

de la Colònia
més lleugers es situassin al capdavant
de la flota.
Una vegada voltat el cap, a la dificultat
del poc vent que hi havia, se n’hi va
afegir una altra, les ones de proa que
feien molt difícil la navegació. Al final,
la majoria dels vaixells es varen haver
de retirar per manca de vent i només
els més lleugers varen arribar. El
primer fou l’Smile de Colau Obrador,
segon fou el Lolita de Carles Serra i
tercer el Kaya de Jofre/Cantó, els
tres vaixells pertanyents al Club Nàutic
de la Colònia de Sant Pere.
Dissabte matí, amb un vent de llebeig
bastant fort, la flota tornava a casa,
després d’haver de fer dues sortides
perquè la primera no havia estat
correcta. Els vaixells es dirigiren  cap
al Freu amb una bona velocitat i molt
prop els uns dels altres. Una vegada
voltat el cap del Freu, els vaixells que
decidiren anar més aferrats a terra

tengueren més vent i es situaren al
capdavant de la flota. Els vaixells de
major eslora agafaren els primers llocs
de la classificació i es dirigien cap al
cap Ferrutx sense saber el que allà els
esperava. El vent de llebeig dins la
badia d’Alcúdia va agafar bufades de
fins a 32 nusos, fent que alguns vaixells
bolcassin temporalment. Així com els
vaixells anaven arribant a la badia
anaven arrissant les veles per agafar
manco vent i no escorar tant. En
alguns casos de vaixells molt lleugers,
varen haver de llevar la vela major i
acabar la regata amb només el floc
(vela petita de proa). La classificació
final de la prova fou: primer el Lolita
de Carles Serra, segon l’Aia de Miquel
Oliver i tercer l’Idefix de Bernard
Weidmann; aquests tres vaixells
imposaren la seva potència i eslora
per acabar liderant la classificació.
Tot i que la part final d’aquesta segona

prova va esser bastant «mogudeta»
en arribar al moll totes les tripulacions
coincidiren en què el dia havia
proporcionat sensacions molt intenses
i que els vaixells, que no varen tenir
problemes tècnics, havien estat a
l’alçada de les circumstàncies. Ja
frissaven de repetir!
La CLASSIFICACIÓ FINAL de la
regata fou la següent:
1r – Lolita de Carles Serra
2n – Smile de Colau Obrador
3r – Kaya de Jofre/Cantó

Enhorabona a tots els participants i
sort per a la propera regata, el IX
TROFEU FARALLÓ D’ALBARCA,
que si el temps ho permet serà els
dies 27 i 28 de juny, coincidint amb la
verbena de Sant Pere. QUE HI HAGI
BON VENT I POCA RESSACA!

ELECTRO MECÀNICA
CA'N BISCAI

Carrer 31 de març, 24. Tel. 971 835 347 - Artà
Mòbil 669 580 842

Vendes:
Tel./Fax 971 835 120
Mòbil 696 523 235
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *

 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263

ARTÀ (Mallorca)

Nike

ADOLFO

DOMIN
GUEZ

Joyeria

noticiari
15 anys de Naturalia

El passat dissabte, 6 de juny, la botiga
Naturàlia va celebrar el seu 15è
aniversari i ho va fer amb un sopar
ecològic  durant el qual, a més, oferia
una degustació de productes que es
poden trobar a la botiga.
La festa es va convertir en solidària
en el moment en què la propietària va
voler destinar els doblers que es
recaptassin al sopar a l’Associació
per l’agermanament d’Artà amb
Totogalpa.
Va ser una vetllada festiva, amb la
participació desinteressada de moltes
persones que varen posar el caire
artístico-musical a la nit: dansa del

d’agermanament, a la vegada que convidava
tothom a formar-ne part.
La celebració va tenir molt d’èxit, ja que varen
assistir-hi  més de 200 persones. Això va suposar
aconseguir  1.730 euros, que es destinaran al
projecte que té en marxa l’Associació per
l’agermanament, que és el de beques per a joves
de Totogalpa, que els permeten fer els seus
estudis de secundària, i els dóna la possibilitat de
formar-se i tenir més oportunitats en el futur.
Tant Naturàlia com l’Associació d’agermanament
volem agrair sincerament la col·laboració a totes
aquelles persones que varen fer possible que se
celebràs aquest acte, moltes gràcies a totes elles!
Els membres de l’Associació d’agermanament
volem agrair a na Joana aquest gest , ja que fets
com aquest són els que fan que l’agermanament
estigui viu i es converteixen en realitat els vincles
que existeixen entre els dos pobles agermanats.

ventre, dansa contemporània, monòlegs, lectures, música africana,
etc.
Durant el sopar, es projectava un power point que mostrava
imatges del poble de Totogalpa i explicava la feina de l’Assocació
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Sa Grípia, un espai que ens transporta en el temps

Recentment acaba d’obrir les portes
al públic el bar Sa Grípia, situat al
carrer de la Rosa, just al costat de
l’ajuntament. Aquest nou bar serà
regentat per Sebastià Mascaró i
Catalina Mestre i oferirà als seus
clients una nodrida carta de begudes
i plats per berenar o sopar. Sa Grípia
es troba situat dins el que era la cotxeria
de Can Cardaix i suposa un espai únic
i immillorable per poder prendre una
copa o menjar en un lloc recollit dins
una de les cases més emblemàtiques
de l’antiga noblesa artanenca. Des
d’aquestes planes volem donar
l’enhorabona a en Sebastià i na Cati i
desitjar-los que el negoci els funcioni
molt bé.

Conferència sobre els malnoms artanencs

El passat dimecres dia 3 de juny va
tenir lloc al Museu Regional d’Artà
una conferència sobre els malnoms
d’Artà a càrrec d’Andreu Ramis Puig-
gros, director de l’Obra Social de Sa
Nostra, Caixa de Balears.
Aquest acte fou organitzat per la
Fundació Museu d’Artà i va tenir una
acceptable assistència de persones
àvides de poder conèixer i sentir les
arrels dels malnoms artanencs.
La presentació va anar a càrrec del
secretari del la Fundació, Jaume
Cabrer Fito, el qual va donar a conèixer
d’aprop al conferenciant.

Seguidament prenguè la paraula
Andreu Ramis el qual va deixar
bocabadats els assistents amb les
seves aclaracions, moltes vegades
gracioses amb procedència dels
nostres malnoms, procedents de
moltes fonts com de noms propis,
llinatges, de noms de possessions, i
un llarg etc. que es fa mal de recordar.
Els assistents sortiren ben contents
d’haver escoltat el conferenciant i
també d’algunes intervencions dels
presents a l’acte.

noticiari
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Festes de Sant Pere a la Colònia

Juny

Dissabte 20
A partir de les 10 h i fins a les 14 h,
jornada de portes obertes a l’Escola
de Vela del Club Nàutic, amb
passejades gratuïtes per la mar, a
partir dels 6 anys.

Diumenge 21
De les 9 h a les 12 h, Diada de
Volantí. Ho organitza: Club Nàutic.
(Programa a part)

Dijous 25
A les 19 h, inauguració de l’exposició
de macramé, calat i llatra, al Club de
Persones Majors de la Colònia de
Sant Pere. Romandrà oberta els dies
26 i 27 de juny, de les 19 h a les 21.30
h.
A les 20 h, exhibició de judo, a càrrec
de l’escola de judo Renshinkan de la
Colònia de Sant Pere, a la plaça de
Sant Pere.

Divendres 26
A les 20.30 h, inauguració de les
festes amb la sonada, des de la mar i
al llarg del passeig Marítim, dels
xeremiers d’Artà.
A les 22 h, concert de música amb
l’actuació del grup d’havaneres
Gent des Pla i, a partir de les 23.30 h,
torrada de sardines per a tothom
que en vulgui menjar, devora la platja
de la Colònia. Ho organitza:
Sardinaires Coloniers.

Dissabte 27

A les 20 h, mercadet artesanal,
devora la platja, amb artesans de
joieria, fusta, paper, pedra i teles. Hi
haurà tot tipus de complements:
arracades, cinturons, llums, escultures,
penjolls, etc.
A les 20.30 h, XX Cursa Popular de
les Festes de Sant Pere. Sortida i
arribada a la plaça de Sant Pere. Es
faran dues curses segons l’edat dels
participants. Menors de 16 anys:
partida a les 20.30 h. Majors de 16
anys: partida a les 20.45 h. Categories:
sènior femení, sènior masculí i
veterans (nascuts fins l’any 1969).
A les 23.30 h, verbena popular a la
plaça de Sant Pere, amb les actuacions
de les orquestres MITJANIT,
TUMBET DE SOLFA i PELILLOS
A LA MAR.

Diumenge 28
A les 18 h, Boti-Boti-Boti, amb els
castells inflables «Pirates» i «Oriental»,
un bou mecànic i, per acabar,
l’escuma infantil!, a la plaça de la
Bassa d’en Fasol. És gratuït. Es
recomana que dugueu banyador.
A les 19.30 h, partit de vòlei sènior
masculí entre el Club Vòlei Artà i
velles glòries del club, al Poliesportiu
Cap Ferrutx. Ho organitza: Club Vòlei
Artà.
A les 21.30 h, concert de jazz a
càrrec de MANFRED KULLMAN
TRIO, a l’Hotel Rocamar. Preu: 10
€. Venda d’entrades el dia del concert,
a partir de les 19 h, al mateix hotel. Ho
organitza: Teatre d’Artà.

A les 22 h, representació de la obra de
teatre BON VIURE I NO
TREBALLAR  NO POT DURAR,
una obra divertida a càrrec del grup de
Teatre Colonier, a la plaça de Sant
Pere.

Dilluns 29
A les 19 h, ofici solemne en honor
a Sant Pere. Predicarà mossèn
Francesc Vicens. En acabar, processó
marítima de Sant Pere.
A les 21.30, Artà, una altra mirada,
projecció audiovisual a càrrec d’Agustí
Torres, al Centre Cultural. Duració:
35 min. Ho organitza: Teatre d’Artà.
A les 22.30 h, concert de Sant Pere,
a càrrec de la Banda de Música d’Artà,
a la plaça de Sant Pere.
A les 24 h, focs artificials a la platja,
a càrrec de Caballer FX.

Dimarts 30
A les 19.30 h, concert de final de
curs, a càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música i del taller de
veu, a l’església de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Amics de la
Música. Hi col·labora: Centre Cultural.

Dimecres 1
A les 19.30 h, festa infantil amb
cucanyes i jocs de carrer, i actuació
del grup d’animació infantil Mallorca
Festa, a la plaça de Sant Pere.

Dijous 2
A les 18 h, taller de pesca, al Moll.
Aprèn a conèixer els peixos o a fermar
un ham, entre d’altres coses. Ho
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organitza: Confraria de Pescadors de
la Colònia de Sant Pere.

Divendres 3
A les 21.30 h, pa amb oli solidari, a
la plaça de Sant Pere. Els beneficis
aniran destinats a favor de CARITAS.
La vetllada estarà amenitzada pel duo
musical ONE WORLD. Ho organitza:
Consell Parroquial.
A partir de les 24 h, festa verbenera
jove, a la plaça de Sant Pere.. Ho
organitza: Associació de Joves de la
Colònia de Sant Pere.

Dissabte 4
A les 10 h, mercadet de segona mà
a la plaça de Sant Pere, en benefici de
l’AMIPA del Col·legi Rosa del Vents.
A les 20 h, festa d’aniversari de
l’Associació de Persones Majors de
la Colònia i homenatge als socis
octogenaris d’enguany. Acte seguit,
lliurament dels trofeus del Torneig de
Petanca i refresc per als socis
assistents, al Club de Persones Majors.
Ho organitza: Club de Persones Majors
de la Colònia de Sant Pere.
A les 22.30 h, verbena camp a la
plaça de Sant Pere, amb l’actuació de
les orquestres OASIS i COCKTAIL
LATINO.

Diumenge 5
A les 9 h, passeig cicloturístic
d’Artà a la Colònia i tornada. Partida
des de la plaça del Monument. Berenar
a la plaça de Sant Pere. Ho organitza:
Club Ciclista Artanenc.

A les 9 h, excursió amb piragua o
caiac fins a l’illa des Porros. Partida
des del Moll de la Colònia de Sant
Pere. Ho organitza: Club Nàutic.
A les 18 h, concurs de castells
d’arena, a la platgeta. Ho organitza:
Associació de Joves de la Colònia de
Sant Pere.
A les 20 h, contacontes: El pescador
de la Colònia, a càrrec de Victòria
Sitges, al Centre Cultural.
A les 22 h, vetlada de ball de bot, a
càrrec de l’agrupació Esclafits i
Castanyetes, a la plaça de Sant Pere.

Dimarts 7
A les 19 h, contacontes: El Professor
Sorpreses a la terra del Myotragus,
a càrrec del Professor Sorpreses, a la
Biblioteca Municipal de la Colònia de
Sant Pere.

Dissabte 11
A les 20 h, nit de futbet, al Poliesportiu
Municipal Cap Ferrutx. Ho organitza:
Associació de Joves de la Colònia de
Sant Pere.
A les 21 h, lliurament de trofeus i
sopar per a socis del Club Nàutic, al
Club Nàutic.

Diumenge 12
A partir de les 10 h i fins les 20 h, se
celebrarà el Mulla’t a la platgeta de
la Colònia de Sant Pere, on hi haurà un
estand per comprar objectes o realitzar
donatius a favor d’ABDEM
(Associació Balear d’Esclerosi
Múltiple).

A les 18.30 h, VII Travessia de
Natació Costa de la Colònia de
Sant Pere. Inscripció i arribada a la
platgeta de la Colònia. Es faran tres
curses, segons l’edat dels participants.
Les inscripcions es faran el mateix
dia. Ho organitza: Club Aigua Esport.

Altres activitats
Cada dimarts, durant els mesos de
juliol i agost, es realitzaran activitats a
la Biblioteca Municipal de la Colònia
de Sant Pere.

Els dies 26 i 27 de juny, exposició
de macramé, calat i llatra, al Club de
Persones Majors de la Colònia de
Sant Pere. Romandrà oberta de
les 19 h a les 21.30 h.

Els dies 1, 8, 13, 15, 20 i 22 de
juliol, a partir de les 21 h, VII
Circuit de Vòlei Platja Nocturn 2 x 2,
a la platgeta. Inscripcions a
l’oficina municipal o, directament,
a Joan Martí, fins al 26 de juny. Ho
organitza: Club Vòlei Artà.
E
ls dies 15 i 22 de juliol, a partir de
les 20 h, I Circuit de Vòlei Platja
Infantil 2 x 2, a la platgeta.
Inscripcions a l’oficina municipal
o, directament, a Joan Martí, fins
al 26 de juny. Ho organitza: Club
Vòlei Artà.

Els dies 27 i 28 de juny, a les 11 h, IX
Regata fins al faralló d’Albarca i
volta al faralló. Concentració a
l’esplanada del Moll. Ho organitza:
Club Nàutic.

L’Ajuntament d’Artà vol agrair la
col·laboració de totes les persones
i entitats que han fet possible aquest
programa.

Festes de Sant Pere a la Colònia
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Eleccions Europees 2009
Poca participació en una jornada plàcida

El passat diumenge, 7 de juny, un total
de 4908 persones estaven cridades a
les urnes per elegir quins han de ser
els nostres representants al parlament
europeu per als propers anys. Si una
cosa s’ha de destacar d’aquestes
eleccions europees és que no
aconsegueixen mobilitzar ni a la meitat
de l’electorat del municipi d’Artà. En
total es varen comptabilitzar 1799 vots,
la qual cosa suposa un pobre 36’7 %
de participació i denota l’escàs interès
que aquestes eleccions susciten entre
els votants artanencs. La jornada va
transcórrer sense cap incidència
destacable i el resultat final, una
vegada fet el recompte, demostra una
clara victòria de l’esquerra al nostre
muncipi.

Participació

37%

63%

Vots Abstenció

Resultats

30%

11%

8%
2% 5%

44%

PSOE

PP

UM-UMe

EQUERRA-ENTESA

EU-EV

Altres

noticiari
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
 07570 Artà - Mallorca
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

C/. Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690

Celebrada la festa de Sant Antoni de Pàdua

Del 4 al 14 de juny es varen celebrar
les festes dedicades a Sant Antoni de
Pàdua i que des de fa molts anys
estan molt arrelades al nostre poble.
Les ballades dels «cavallets», són
podríem dir el simbol d’aquesta festa
que els frares franciscans dediquen a
tots els artanencs. Al so conegut i
interpretat per la Banda, aquesta
sortida és la presentació al poble dels
actes que s’han de celebrar.
Els vespres, a la placeta davant el
convent es feren diferents
demostracions de gignàstica i altres
jocs populars per a nins i nines del
poble. La víspera del sant al vespre
sortiren les tradicionals carrosses dels
angelets i Sant Antoni recorrent els

noticiari
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Instal·lacions
Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció,
Muntatge piscines, Manteniment Comunitats, Aire
condicionat, Hidromasatges-Saunes

C/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà
Tel i Fax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57

Cada diumenge: Paella (amb foc de llenya),
porcella rostida, vi, aigua i postres especials.

principals carrers del poble,
acompanyats de la Banda de Música.
El dia 13, festa del Sant, es va celebrar
la missa solemne concelebrada i
predicada pel Ministre General del
TOR, una eucaristia on hi acudeix
molta gent encara que sia al matí i en
dia laboral.
El vespre, es va celebrar un gran
concert  a càrrec dels grups locals
Aquatreveus i de l’Orfeó, els quals
foren llargament aplaudits pels
nombrosos assistents.
La capella quedà ben ornamentada i
la tómbola va ser molt visitada pels
artanencs.
Finalment, el dia 14 al vespre, hi hagué
unes hores de ball de bot a càrrec de
l’agrupació local Artà balla i canta i
per  acabar la tradicional traca que
anuncia el final de les festes.
Enhorabona a tots els organitzadors i
col·laboradors de la festa.
Molts d’anys.

noticiari
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Visita de Toni Lluís Servera, preparador físic del R.C.D. Mallorca

El dijous 11 de maig, els alumnes de 3r
i 4t d’ESO, pogueren gaudir d’una
xerrada del preparador físic del
Mallorca, Toni Lluís Servera. El
preparador físic bermellenc, amb més
de 10 anys a prmera divisió, ha estat
a les ordes d’entrenadors tan il·lustres
com Héctor Cúper, Benito Floro, Luís
Aragonés i Gregorio Manzano, parlà
de diversos temes: salut i esport,
rendiment (enfocat al Mallorca), i
nutrició. Dins el tema de rendiment
ens parlà del complex organigrama
d’un club professional, com és el
Mallorca i de tota la seva estructura.
El llorencí,  casat a Artà,  també va fer
referència a alguns dels jugadors amb
els quals ha fet feina, com Samuel
Eto’o, Albert Riera, Ariel Ibagaza,
Leo Franco i tot un seguits de jugadors
de primera línia. També li donà molta
importància a l’aspecte nutricional, ja
que és un tema molt delicat sobretot
en l’edat en que es troben els alumnes

de 3r i 4t d’ESO i ens explicà el tipus
de menjars dels futbolistes abans dels
partits. Per acabar, els alumnes li
plantejaren una sèrie de dubtes
relacionats amb tot el món d’alt

rendiment. En definitiva, una xerrada
molt profitosa per aquests alumnes de
secundària, que conegueren de
primera mà, com és el món del futbol
professional

Al mercat

Els nins de 2n curs de Primària hem anat al
mercat. Hi havia moltes coses. Hem apuntat
el preu de ses fruites i ses verdures. Demà
hem de fer problemas amb els euros. Feiem

feina per grups. Quan hem passat per les
xuxes ens han donat un caramel.

2n de primària

noticiari escolarCol·legi Sant Salvador
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

C/. Josep Sureda Blanes, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323

INMOBILIARIA COLONIA SAN PEDRO

Assessor de la propietat
immobiliària
Col·legiat núm. 1362 i 1573

Compra, venda i arrendament

C/. Sant Lluc, 16 - 07579 - Colònia Sant Pere
Tels. 971 589 512  //  696 282 154/659 549 605
inmo@mallorca-colonia.com www.mallorca-colonia.com

Mostra Escolar de Teatre

Els alumnes del Col.legi Sant Salvador
han participat en la IX Mostra escolar
de Teatre. Ens han deleitat amb la
representació de vàries obres.
«Històries de carrer», alumnes de
5è de Primària. Aquest grup posà en
escena diversos moments de la vida
quotidiana de qualsevol carrer, ciutat
o país, en clau de comèdia.
«Contes, faules  altres històries»,
alumnes de 1r i 2n ESO. Espectacle
en el qual els alumnes representen
personatges de contes clàssics infantils
(Na Caputxeta Vermella, Els tres
porquets, Na Ventafocs, El gat amb
botes, El Flautista d’Hamelin), que
els capgiraren i els hi daren un caire
ben diferent del que tenien les versions
originals.

«Tele-Vicio-on», alumnes de 6è de
Primària. Crítica a l’aparell que tots
tenim a casa, que tots el criticam però

del que tots en som consumidors, el
televisor.

noticiari escolarCol·legi Sant Salvador
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1r de primària visita al museu

Dijous 11 de juny hem anat al Museu de prehistòria i hem aprés moltes coses, hem vist coses de fa molts d’anys.
Primer ens han fet un parell de preguntes després ens han mostrat coses prehistòriques i al final ens ha fet una
foto. M’ha agradat molt.

Paula Nicolau Sureda
1r de Primària

Na Miquela del Parc de Llevant visita  infantil
Aquests dies , els alumnes d’infantil han rebut la visita
de na Miquela –del Parc de Llevant-, els nins han
conegut diferentes flors que poden trobar allà. També
els va visitar un personatge molt curiós, la abella
Moreia, que es passetjar per les flors i els mostrà una
cosa molt bona per menjar que fan les abelles……….
la mel. Després la provaren i els agradà molt. Esperam
quel’any qui ve torni i els ensenyi moltes coses. Pasaren
molt de gust.

Telèfon de contacte a Artà: 646153234
manolipreciado@hotmail.com

noticiari escolarCol·legi Sant Salvador
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L’escoleta va de colònies  a la Colònia de Sant Pere

Els alumnes de l’escoleta anàrem de
colònies a la Residència de la Colònia
de Sant Pere. Tot i només tenir dos o
tres anys, els infants s’ho passaren
molt bé. Varen tenir ocasió de visitar
l’escoleta de la Colònia així com la
platjeta, on jugaren amb l’arena, i el
moll. Els nins i les nines quedaren a
dormir a la Residència, per a molts
d’ells era la primera ocasió que
dormien sense el seu papà i la seva
mamà. Les educadores han avaluat
l’experiència coma molt positiva ja
que els infants s’ho passaren d’allò
més bé i es comportaren com a
vertaders nins grans.

Anam de colònies a Es Burotell

Els dies 2 i 3 de juny els alumnes d’infantil anàrem de
colònies a Es Burotell, una granja escola situada entre el
terme de Calvià i Puigpunyent. L’experiència fou molt
positiva ja que els nins i les nines tengueren ocasió de
conèixer, donar de menjar i tocar els distints animals de la
granja. A més vàrem aprendre a fer galetes d’oli que
varen sortir boníssimes. Un dels moments més divertits
fou quan pujàrem a les habitacions i ens col·locàrem a les
lliteres. L’endemà aprofitàrem per fer una excursioneta
per la finca i tornar visitar els animals que hi ha. Tornàrem
cansats, però vàrem viure una experiència única i ben
interessant.

Coneguem el parc de Llevant

Durant la setmana passada na Miquela, treballadora del
parc de Llevant, va visitar les aules de 4t i 5è d’infantil per
explicar-nos com és el parc de Llevant i quines flors hi
podem trobar allà. Perquè l’activitat fos més atractiva
pels infants na Miquela venia acompanyada d’una titella,
l’abella Moreia, que servia de fil conductor i s’anava
passejant de flor en flor. Per acabar l’activitat els alumnes
pogueren tastar la mel feta per les abelles del parc.

noticiari escolarCEIP Na Caragol
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Viatges Llevant

Partit de futbol mestres contra alumnes
El passat dilluns tot el centre de Na
Caragol va vibrar amb el gran partit
de futbol que va tenir lloc al pati de
l’escola i que va enfrontar a una
selecció d’alumnes contra una selecció
de mestres de l’escola. Ja abans de
començar el partit es va veure que
allò seria una festa i que el resultat era

el menys important de tot. Hi havia
molts d’alumnes que animàven als
seus companys i d’altres que reien i es
divertien animant als mestres i a les
mestres. Els inicis de l’enfrontament
foren ben emocionants ja que el resultat
era molt igualat. Al final, però, l’equip
de mestres va aconseguir una sèrie de

gols seguits que varen fer que el partit
es decantàs cap a ells. El resultat
final, 10 a 5, és pura anècdota ja que
el millor de tot foren les rialles, el bon
humor i la deportivitat que es va
respirar en tot moment. Tant l’equip
de mestres com els alumnes
asseguraren que els encantaria tornar
repetir l’experiència.

noticiari escolarCEIP Na Caragol
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Dos alumnes de l’IES Llorenç Garcías i Font han estat seleccionats per participar a la
Fase Nacional de Matemàtiques

   GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

Conselleria d’Educació i Cultura 
   I. E. S.  LLORENÇ GARCÍAS I FONT 

Els dies 8 i 9 de maig se celebrà a l’Auditori
d’Alcúdia la IV Festa de les Matemàtiques. En
aquestes proves varen ésser seleccionats els tres
alumnes que representaran les Illes Balears a la
fase estatal de l’Olimpíada de Matemàtiques.
Dos d’aquests tres alumnes classificats, Francesc
Xavier Riera Joan i Klaudia Jentsch, de 2n de
l’ESO, són alumnes de l’IES Llorenç Garcías i
Font. Per aquest motiu, ambdós alumnes
participaran, com a representants de la nostra
comunitat autònoma, a la fase nacional que tendrà
lloc, a finals de juny, a les Illes Canàries.

Teatre escolar a Na Caragol

Els alumnes de Na Caragol que han
participat a l’activitat escolar de teatre han
acabat el curs representant dues obres a la
Mostra de Teatre Escolar. Els alumnes de
3r i 4t de primària, amb la direcció de
n’Antònia Quetglas, representaren l’obra
La banda de les súperbrutes. Els alumnes
de 5è i 6è, per la seva part, posaren en
escena l’obra L’últim dia de classe, també
amb la direcció de n’Antònia. Cada una de
les obres es va representar dues vegades en
una sessió matinal pels alumnes del col·legi
i una sessió el vespre pels pares i públic en
general. Tant una obra com l’altra feren les
delícies del públic assistent i va suposar
una gran experiència per a cada un dels
actors i actrius que en formaren part.

CEIP Na Caragol
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de la parròquia
Pensaments

Crisi econòmica

Fa un poc més d’un any vàrem publicar
un article sobre la crisi que ja
començava. La veritat és que no
endevinàvem a pensar ni d’enfora la
profunditat que arribaria a tenir. Com
a consol hem de dir que en aquells
moments tampoc no en tenien ni idea
els governs i les institucions
internacionals.
Hi havia hagut un temps molt llarg de
prosperitat ininterrompuda a nivell
mundial, des del 1995 o 96. Una
prosperitat que dèiem i hem de seguir
sostenint que ha estat molt positiva.
Sobretot perquè a India i Xina, dos
països immensos, hi ha hagut milions i
milions de persones que han sortit de
la misèria, i en menor mesura també hi
ha hagut molta gent que n’ha sortit a
Sudamèrica.
Tanta prosperitat i tanta gent nova
que es convertia en consumidor varen
manifestar l’escassetat de les matèries
primeres que pujaren
escandalosament de preu,
especialment el petroli i els aliments. I
aquesta crisi inicial petita va mostrar
la debilitat del sistema financer que es
va esbucar com un castell de cartes,
convertint aquella crisi de creixement
en una enorme recessió econòmica.
D’aquí ja en podem treure una
conseqüència de caràcter moral.
L’economia de mercat és bona perquè
és molt eficient en crear recursos
econòmics que després la gent pot
aprofitar, i també és bona la llibertat
d’empresa perquè permet a les famílies
ser senyores de la seva prosperitat
econòmica sense quedar reduïdes a
ser un apèndix de l’estat o la
col·lectivitat. Però el principi de cercar
el propi guany (principi fonamental del
capitalisme), per ell totsol, no basta
per fonamentar l’economia, deixat
sense control només du a una locura.
La finalitat de l’economia és la
persona, concretament crear recursos
perquè la vida de la persona pugui ser
més humana. Esperem que de la lliçó
d’aquesta crisi en surtin uns controls
dels estats i de les institucions
internacionals que encaminin el
capitalisme al seu fi humanitzador en
lloc de deixar-lo volar locament com
havia passat des de la caiguda del mur
de Berlin.

A Espanya, la crisi també ha mostrat
les debilitats de la nostra economia.
Quan al 1986 entràrem a la Unió
Europea passarem a ser els germans
pobres d’una comunitat de rics. Per
un costat erem molt competitius i
podíem vendre els nostres productes
lliurement a gent que havia de pagar
més als seus treballadors. I per l’altra
costat rebíem ajudes dels altres per
poder progressar i equiparar-nos. Les
dues coses ens acostumaren a
creixements econòmics molt forts. I
en entrar a la moneda única, encara
prengué més força el nostre
creixement perquè quan teníem
pessetes, era una moneda poc fiable i
ningú ens deixava diners, però l’euro
sí que és fiable i tenguérem accés als
mercats de capital i ho aprofitàrem
per endeutar-nos fins a les celles.
Ara, amb l’entrada dels països de
l’est d’Europa, ja no som els germans
pobres. I les indústries que havien
vengut a Espanya per pagar poc als
treballadors ara se’n van cap allà. I a
més ara no és a nosaltres a qui ajuda
la Unió Europea, sinó a aquells països
nouvinguts. I la crisi ha mostrat com la
nostra prosperitat tenia els peus de
fang i també hem caigut
estrepitosament.
Els governants ens diuen que es
necessari un canvi de model. S’ha
acabat el temps en que poguem créixer
endeutant-nos i gastant diners que
altres han guanyat. Ara haurem de
guanyar nosaltres mateixos aquests
diners essent capaços de vendre
alguna cosa a l’exterior.
Quan acabi la crisi internacional, Déu
vulgui que sigui prest, seguirem tenint
un poderós turisme i una potent

agricultura capaços de vendre. Però
per seguir creixent haurem de saber
vendre més coses. Si els governants
són capaços de millorar l’educació
per tal de fer la nostra gent més capaç
de produir coses amb molt de valor
afegit, i si no ofeguen les empreses
amb imposts i burocràcia (els governs
d’esquerres en solen ser propensos)
hem de confiar que el geni del poble
trobarà el camí. Som un poble que
hem demostrat que sabem fer coses
grans. Cert que en aquest nou model
no hi haurà creixements del 4 i el 5 %
anual. Però no els necessitam, per
sostenir-los hem hagut de fer venir
més de 4 milions d’immigrants, ara no
farà falta que en venguin tants.
Però la crisi té el seu aspecte humà
que és el més important per nosaltres.
Milions de persones han quedat en
l’atur, han de ser atesos. Milions de
persones viuen en la incertesa. I el
pitjor: els joves que han quedat aturats
trobaran feina sense problemes al nou
model que naixerà. Però amb la mort
de l’antic model hi ha moltes persones
que passen la cinquantena que han
quedat sense feina. Serà difícil que
puguin pujar al carro del nou model,
hauran de ser objecte de profunda
atenció.
Cáritas ha tengut un paper exemplar
en l’atenció a persones enmig
d’aquesta crisi. Dia 14, el dia del
Corpus va publicar la seva memòria
anual. N’haurem de fer especial
esment en el proper número de
Bellpuig.

Avisos de la Parròquia
Campanya de recollida
d’aliments.

Cada any per Nadal feim una recollida
d’aliments que ens sol omplir el rebost
perquè Càritas pugui atendre durant
tot l’any. Aquest hivern ha estat molt
cruu i s’ha hagut d’ajudar a moltes
persones i el rebost ha quedat buit. En
s’estiu tothom viu, però en acabar la
temporada turística en tornaran a fer
falta molts. Per això, aprofitant el
Corpus demanam que volgueu
col.laborar aportant aliments que no
tornen dolents. Hi haurà una capsa
per recollir-los a totes les Esglésies i
al Centre Social on sabeu que està
obert cada horabaixa per la missa si
no hi ha funeral. Gràcies per adelantat.
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EL TORRENT DE PAREIS
Diumenge 7- Juny-2009

El Torrent de Pareis té una màgia
especial. És una de les meravelles de
la naturalesa de Mallorca i segurament
la més espectacular. Afortunadament,
avui és un espai protegit i està declarat
Monument Natural.
Abans d’anar-hi tots tenim com un
cuquet i una il·lusió diferent de les
altres setmanes. En parlam entre
nosaltres i ens preparam de manera
diferent. Sobretot procuram dur líquid
abundant, ja que és un lloc molt calorós
i on és relativament fàcil la
deshidratació, sobretot en aquest
mesos de l’any.
A qualsevol lloc es pot produir un
accident però el torrent és
especialment delicat, i degut a la gran
quantitat de gent que el visita cada
temporada s’hi produeixen molts de
casos de fractures, d’extraviïs i de
rescats.
Aquest diumenge férem la ruta
clàssica, la que surt de davant el
restaurant d’Escorca i només
començar ja ens vàrem esborronar de
veure la gran  quantitat de gent que
era davant nosaltres fent la davallada
prèvia a entrar al torrent. El dia
prometia ser divertit.
Només feia mitja horeta que
caminàvem quan vérem una parella
que tornava enrera i la dona s’estava
aguantant el braç. Va ser que havia
caigut, ja a la davallada i abans d’entrar
dins el torrent, i creia tenir-lo romput.
Així i tot es donaven per satisfets de
veure que els havia passat bastant a
prop de la carretera. No va ser igual
el cas d’una al·lota que trobàrem una
mica més avall, asseguda a terra,
envoltada dels seus amics que la
ventaven i amb un turmell com un
tambor. Havien enviat un company
fins a un lloc on hi hagués cobertura
telefònica per avisar als serveis de
rescat. Cap de nosaltres va dir res,
però si ja anàvem alerta a l’hora de
mirar on posàvem els peus a partir
d’aquí ningú aixecava els ulls de terra

i ens aferràvem ben fort a les
carritxeres per no llenegar. El desnivell
és molt pronunciat i el terreny era molt
llenagadís.
Una vegada arribats al torrent de Lluc
i mentre ens refrescàvem
començarem a sentir el conegut renou
del motor d’un helicòpter que va fer
unes voltes per damunt nosaltres fins
que degué veure la dona que va ser la
protagonista del rescat. Vaig sentir
un...Deu ens guard ca nostra!
Aprofitant l’ombra de l’ullastre
donàrem una mica d’explicació del
torrent i dels llocs que veuríem, als
més joves que no hi havien estat mai.
El qui ho sap, ho sap, però pel qui no
sempre és positiu.
El primer que deixa bocabadats als
visitants, sobretot si no s’ha vist mai
abans, és la Fosca. És un lloc diferent
de tot i molt espectacular.
A partir d’aquí tot en el torrent és
majestuós, les coves, les roques, els
gorgs, la llum, l’alçada de les parets,
els bots...
Però el que és de destacar del dia és
la gran multitud de gent que trobàrem
i que va fer el recorregut del torrent
més llarg i feixuc de l’habitual.
El Torrent té cinc o sis passos mals de
travessar i que s’han de fer d’en un en

un. Un embut. A cada tram on hi
havia un pas d’aquests hi havia un
embús espantós de persones esperant
per davallar-ho. Gent esperant amb
paciència, gent que grunyia, gent que
se ficava, gent més agosarada i
preparada que ho intentava posant
cordes per llocs més difícils, amb la
intenció de desembussar una mica i a
la vegada de que els retés més... No
ho havíem vist mai.
Això va fer que arribéssim a Sa
Calobra devers les quatre i sense
haver dinat. I li trobàrem de bo.... el
bany i el dinar.
La tornada amb vaixell és una delícia.
La costa fins al Port de Sóller convida
a observar en deteniment la diferent
perspectiva de la Serra de
Tramuntana, del Puig Major, de l’Ofre,
de Cala Tuent, de Sa Costera....
I aquí, al Port, mentre contemplàvem
la bella badia donàrem per acabada la
temporada d’excursions. La calor no
és bona companya de les caminades
fortes.
Tenim un estiu per davant, un estiu
per gaudir, per descansar i per agafar
il·lusions per la propera temporada.
Salut!
F.G.
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.

VENDA:
HABITATGES de 2 habitacions, inclòs parking, 2 banys, gran cuina, galeria, porxo i terrassa
posterior en el primer pis (11 m2.).

DUPLEX de 3 habitacions i vestidor, situat a la cantonada, 2 banys, gran cuina,   galeria i un
«aseo».

APARCAMENTS a planta soterrani amb entrada de 5 mts d’amplada pel carrer Parres.

Informació als tels. 696 387 873 – 670 333 807.

«X Trofeu Club Aigua Esport Artà».  Xisca Tous, guanyadora absoluta

Natació

El dissabte 13 de juny va tenir lloc el
Trofeu Club Aigua Esport Artà, que
arribava a la desena edició. El trofeu
va comptar amb la participació de la
majoria dels clubs de Mallorca, amb
prop de 400 nedadors entre les dues
sessions matinals. Obriren la
competició els més petits, nascuts dels
anys 2001 al 97 femení i del 2000 al 96
masculí. Abans hi hagué 3 sèries fora
de concurs, amb la participació de
tres joves promeses artanenques
que l’any que ve passaran a formar
part del club: Sebastià Sansaloni,
Maria Servera i Zara Engelen, que
nedaren 25 crol i 25 esquena i
demostraren que ja estan a punt per
poder competir.  Tant en els més
petits com en els grans es notava que
hi havia una motivació especial per
poder nedar a Artà, davant els seus
amics i familiars, i això es va notar en
els temps aconseguits. Els resultats
dels nostres nedadors més joves varen
ser els següents:
- 50 papallona: Maria Paula Flor (97),
45"62, millorant 6 segons la seva marca
personal.
- 50 braça: Elena Barba (97), 50"44,
millorant 3 segons la seva marca
personal.
- 50 lliures: Julio Mayol (98), 45"93,
millorant 4 segons la seva marca
personal; Roc Bisbal (98), 39"80,
millorant 3 segons la seva marca
personal; Iraide Juez (98), 41"27; Neus
Trigo (97), 36"57, millorant 2 segons
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

Disposam de:
Material escolar
Material d’oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax

Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions

la seva marca personal; Bàrbara
García (97), 35"42, millorant 3 segons
la seva marca personal.

A les 11’45 les tocà el torna als més
grans, anys 96 i anteriors femení i 95
i anteriors masculí. A destacar la
mínima de Dani Alzamora en els
100 papallona i Marc Bisbal en els
100 lliures pel Campionat de
Balears d’estiu. També  cal resaltar
que els nostres pujaren al pòdium
en 6 ocasions: Javier De La
Fuente 2n, Javier De La Fuente
3r, Marc Bisbal 4t i Guillem Roser
6è en categoria absoluta i Xisca
Tous 1a i M. Angels Ribot 5a
també en categoria absoluta. Els
temps varen ser els següents:
- 100 papallona: Dani Alzamora (94),
1’11"95, millorant 3 segons la seva
marca personal
100 lliures: Guillem Roser (90),
1’02"18; Marc Bisbal (89), 59"50,
millorant la seva marca personal;
Javier De La Fuente (90), 58"74,
millorant el seu temps personal; Daniel
De La Fuente (90), 59"82; Anabel
Díaz (94), 1’22"34; Madeleine Cueto
(96), 1’18"87, millorant 2 segons la
seva marca personal; Alicia Barba
(94), 1’15"99; M. Antònia Ribot (93),
1’16"65; M. Angels Ribot (92), 1’09"12
i Xisca Tous (92), 1’01"80, millorant la
seva marca personal.

L’entrega de Trofeus va anar a càrrec
de Lluís López, president del Club
Nàutic de la Colònia de Sant Pere;
Rafel Gili, batle d’Artà; Manolo
Galán, regidor d’esports de
l’Ajuntament d’Artà i Mercedes
Collantes de Terán, presidenta
del Club Aigua Esport Artà.
Per acabar, pares, mares i nedadors
feren el dinar de final de temporada al
Poliesportiu d’Artà, encara que
queden algunes competicions
importants com el Campionat de
Balears d’estiu i el Campionat

d’Espanya absolut a Canàries per a
Xisca Tous.
Cal recordar que el dissabte 11 de
juliol es faran una sèrie d’actes per
commemorar el 10è aniversari del
club, entre els quals hi haurà una
projecció audiovisual a la sala magna
del teatre d’Artà sobre aquests 10
anys del club. Posteriorment, un sopar
tancarà aquests actes on es té previst
que hi participin els prop de 100
nedadors que han passat pel club.
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

Dimecres tancat.
Horari cuina: de les 13 a les 15:30 hores i a partir de les 19 hores
Menú diari de dilluns a divendres.
Reserves: 971 83 58 96.

Sopar de final de temporada del Club Vólei Artà
Voleibol

El divendres 5 de juny, al restaurant Ca Nostra,
va tenir lloc el sopar de cloenda de la temporada
2008/09, amb la presència del Director General
d’Esports, el Sr. Gabriel Gili, el regidor d’Esports
de l’Ajuntament d’Artà, el Sr. Manolo Galán i
tots els integrants dels diferents equips del Club
Vólei Artà, pares i simpatitzants. La vetlada va
estar molt animada i al final hi hagué una sèrie
de reconeixments per a diferents equips i
jugadors i jugadores. Es va destacar la
permanència aconseguida per l’equip
sènior masculí a la Primera Balear, el
Magatzems Moyà Artà; el 3r lloc de
Mallorca per a l’equip juvenil femení, el
Toldos Artà; el Campionat de Mallorca,
Campionat de Balears i 9è lloc en el
Campionat d’Espanya de Cantàbria de
l’equip cadet femení, Duplicat Artà; el
Campionat de Mallorca i 3r de Balears per
a l’equip infantil femení, Restaurant Son
Bessó Artà; i el sots-campionat de Mallorca
per a l’equip Aleví mixt.
També es va destacar la presència de 10
jugadors/es en el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques a Huelva: Toni
Ferragut, Joan Alzina, Albert Piris, Joana Maria
Casellas, Marta Ginard, Maria Bel Silva, Maria
Francisca Infante, Aina Ferragut, Pilar García
i Carme Sansó.
I com cada any també es premiar el treball en
benefici de l’equip i l’implicació en el club
de un jugador i una jugadora. En categoria
masculina va recaure en Jaume Rodríguez, del
sènior masculí i en categoria femenina, Aina
Ferragut, del cadet femení.
Un montatge audiovisual, amb les millors imatges
de la temporada, posar punt a la gran vetlada del
vólei artanenc.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
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Pilar García al campionat d’Espanya de vólei platja a Múrcia
Pilar García disputarà del 18 al 21 de
juliol a la localitat murciana d’Aguilas,
el campionat d’Espanya de vólei platja
sub-17 per comunitats autònomes.
Maria Francisca Infante també havia
estat seleccionada però ha renunciat

per poder descansar, ja que ha estat
una temporada molt llarga, amb 4
competicions: lliga cadet, lliga juvenil,
campionat d’Espanya de seleccions i
campionat d’Espanya de clubs i ha
acabat molt cansada. Molta sort a na

Pilar, que no va poder disputar el
Campionat d’Espanya per clubs al
100% a causa d’una lesió i li desitjam
el millor.

«VII Circuit de vólei platja nocturn 2 x 2» i «I Circuit de vólei plajta infantil 2 x 2»
El dimecres 1 de juliol començarà el
«VII circuit de vólei platja nocturn».
Es disputarà al llarg del mes de juliol,
els dimecres 8, 15 i 22 i el dilluns 20, de
21’00 a 0’00. Les categories són
masculina (lliga d’or i lliga de plata),;
femenina i mixte. Paral·lelament es
jugarà els dimecres 15 i 22, de 20’00
a 21’00, el «I circuit de vólei platja
infantil 2 x 2». Sols hi haurà una
categoria i per tant les parelles poden
ser masculines, femenines o mixtes.
Les inscripcions pels dos tornejos
acaben el dia 26 de juny. Preu
d’inscripció 15€, que inclou la
samarreta per jugar els partits i aigua
per a tots els dies de torneig.

esports
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Jeroni Esteva destaca en la final de l’Esport en edat escolar

Diumenge14 de juny es va celebrar la final
de l’Esport en Edat Escolar al velòdrom
Palma Arena. Jeroni Esteva era l’únic
representant del Club Ciclista Artanenc, i
formava part de l’equip de Mallorca. La
diada constava de 3 proves, 200 m
cronometrats, 2 kms. també cronometrats
i per finalitzar l’scratx a 30 voltes.
La primera de les proves era la més nova
per  en Jeroni, tot i així se’n va sortir bastant
bé, quedant classificat en 2a posició, marcant
un temps de 12"690, quedant a quasi 1
segon del 1r classificat, José Miquel
Caldentey ( 11"670).
La segona prova eren 2 kms (8 voltes),
anomenada persecució individual. En
Jeroni sortia de les primeres sèries, i això
suposava no tenir cap referència de temps
de cap dels rivals. Va fer una molt bona
persecució regulant en tot moment i arribant
molt fort als darrers 500m per aturar el
rellotge en 2’36"080, només superat per
José Miralles que va fer un registre de
2’32"320.
I per acabar, quedava l’scratx, que es
disputà a 30 voltes  (7.500 m). En aquesta prova
no era tan individual com les altres i corrien més
en equip, Mallorca-Menorca i les Pitiüses. Ja des
de l’inici, Mallorca dominava clarament i una
escapada de 2 integrants de l’equip mallorquí
frenà les opcions d’en Jeroni, que a falta de 14
voltes va tenir l’oportunitat d’atacar, per anar-
se’n en companyia de José Miralles, tot i que no
aconseguirien arribar al cap davant de la carrera.
Quan faltaven dues voltes,  un atac d’en José
Miralles va agafar per sorpresa a tots i quasi
guanyà la carrera, arribant en 2a posició per
darrera de Guillem Mas. Jeroni Esteva arribà el
4t.
Per tant, aquest és un balanç molt positiu de cara
a les pròximes competicions en pista que es
celebraran els dies 23, 24 i 25 de juny, que seran
l’escenari on es decidiran els campions de les
Illes Balears en les diferents proves.

Per més informació www.ccartanenc.com

esports
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POL. INDUST. MANACOR C/ MENESTRALS Nº 11 TEL 971 55 58 11 FAX 971 84 39 92
joancladera@comercialcladera.com

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA

esports
Comentari Hípic
El passat diumenge es va celebrar el
G.P.Manacor per a cavalls de 3 anys
i el guanyador fou el mateix guanyador
del Gran Premi Nacional, el cavall
Silver Mixo a mans d’Antoni Frontera.
Quan els resultats dels nostres cavalls
a les diferents programacions cal
destacar l’excel.lent moment de forma
dels exemplars de la quadra Sa
Corbaia. Onclesim VX és un cavall
guayador i només a Manacor du sis
victòries consecutives, la seva
companya de quadra l’egua Olimpia
VX, sumar dues victòries i un quart
lloc. L’egua dels germans Fuster
Andreu,Ohkilate Tirety, va aconseguir
dos primers llocs al seu casiller. El
francés Oliveur du Roy, a mans de
Gabriel Pascual, es va anotar un
primer i una tercera posició. De les
quadres Blaugranes, Misterios Mar,
fou segon a Son Pardo. L’egua My
Dream, quadra So Na Sopa, aconseguí
una segona plaça i Ora PV dels
germans González i Solaca A, propietat
de Antoni Alzamora, també arribaren
a meta en segon lloc. La noticia tràgica
es la mort per còlic de l’egua Gentille
de Nuit, propietat de Sebastià Esteva.
Gentille era filla de Tristan i la coneguda
Valse de Nuit, tenia deu anys i va
participar en més de 200 carreres,
aconseguí un record de 1.17 a
Manacor i uns guanys aproximats de
quasi 12.000 €.

Millor PUNTS MA SP MA SP SP MA MA
Temps TOTAL 23 24 30 31 5 6 13-14

GENTILLE DE 1.17 27 4RT 1
JACAL GS 1.17 16

JOLI DE FRANCE 1.15 12

LAMBRO BRANCH 1.17 2

LE CLARAY VX 1.17 8

MARIANO 1.16 15

MAX FORTUNA PV 1.14 9

MISTERIOS MAR 1.17 35 2ON 3
MY DREAM 1.15 15 2ON 3
NADIVA CL 1.17 23

NELL K 1.19 13

NEW WOMAN 1.20 19

OHKILATE 1.17 17 1ER 1ER 8
OLIMPIA VX 1.21 13 1ER 4RT 1ER 9
ONCLESIM VX 1.19 36 1ER 1ER 1ER 12
OLIVEUR DU ROY 1.15 22 1ER 3ER 6
ORA PV 1.19 10 2ON 3
SOLACA A 1.24 3 2ON 3

NOM DEL CAVALL PUNTS 

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE MAIG-JUNY
LIDER:  ONCLESIM VX
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LA FIBROMIÀLGIA, UNA MALALTIA
QUÈ ÉS LA FIBROMIÀLGIA?
La fibromiàlgia (FM) és un trastorn
caracteritzat per dolor musculoesque-
lètic generalitzat i fatiga. La majoria
del pacients amb FM es queixen que
els fa mal tot. Les dones pateixen
aquesta malaltia amb més freqüència
que els homes i pot manifestar-se a
qualsevol edat. Afecta entre el 3% i el
5% de la població mundial, i el 90%
són dones. S’ha calculat que a les
Balears la pateixen enter 24.000 i
27.000 persones.

QUINS SÍMPTOMES
S’ASSOCIEN AMB LA FM ?
Dolor profund, difús i generalitzat,
fatiga, trastorns de son, síndrome de
l’intestí irritable, cefalees cròniques i
disfunció temporomandibular entre

d’altres són els símptomes més
freqüents. Pot donar-se també casos
de canvis freqüents en la prescripció
d’ulleres, bufeta de l’orina irritable,
marejos, menstruacions doloroses,
sequedat de la boca, alteració de la
memòria freqüent, etcètera.

L’ASSOCIACIÓ BALEAR DE
SUPORT A LA FIBROMIÀLGIA
(ABAF)
L’ABAF neix de la necessitat que
se’ns presentà i que encara tenim de
fer un front comú envers a les
mancances sanitàries, socials i
personals que ens afecten a les
persones que patim aquesta malaltia.
Som una Associació NO
LUCRATIVA constituïda per millorar
la qualitat de vida dels afectats. Volem

opinió

POTENCIAR, DONAR SUPORT I
DIVULGAR tot allò relacionat amb
la FM. També intentam INFORMAR
I AJUDAR als pacients, familiars i
interessats en la FM i a comprendre-
la millor.

COM ES POT AJUDAR?
Telefonau-nos, contactau amb
nosaltres. Apreneu a millorar la vostra
qualitat de vida i al mateix temps la
d’aquells qui us envolten.
Telfs. de contacte:
Associació
971 77 55 30 / 659 53 54 15
A Artà, contactar amb Manoli - 971
83 52 55 / 646 153234

Ses gloses de na Maria
Xoroia

«Sant Antoni és es primer
començant es mes de juny,
amb un aire molt fester
diu que s’estiu ja no és lluny.

Sant Joan és es segon
que aviat ‘gafa es relleu
i no li sap gens de greu
alterar un poc el món.

A sa tristor de s’hivern
i alegries de primavera
amb un rebombori etern
tot això queda a darrera.

Un any més som a s’estiu,
s’estació més bullanguera,
aquella on tothom viu
sense límits ni frontera.»

Maria Cassellas

Torneig de truc
El passat dissabte dia 6 de juny va acabar el torneig de truc que celebrava la
Cafeteria Bar Plaça de s’Aigua. La parella guanyadora va ser Manuel Esteva
Infante (Xapato) i Luis Alejandro Vidal Luncio. En acabar es va celebrar un
petit sopar per tots els participants que s’ho passaren molt bé.
Esperam que l’any que ve es pugui repetir i que vagi tan bé com enguany. Des
de la cafeteria Plaça de s’Aigua volem agrair a totes les parelles que
participaren i que el torneig següent sigui classificatori pel que es juga al Casino
de Palma. Els interessats es podran apuntar.
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Bar - Pizzeria Italiana
 

C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà

Pizzes per
endur-se'n

Cuina
casolana

Del meu recer

La festa del convent i l’Orfeó Artanenc

Cada any en arribar el mes de juny, el
poble d’Artà manifesta un amor
especial pel convent dels pares
franciscans. Ho fa amb un esclat
d’entusiasme envers la festa del seu
titular, sant Antoni de Pàdua, que ve a
suposar el pòrtic de les festes d’estiu,
amb la culminació de la festa dedicada
a la patrona de la nostra vila, la Mare
de Déu de Sant Salvador.
Així, els frares de la TOR, no
escatimen esforços per fer una festa
prou lluïda pel Sant que, malgrat
nasqués a Portugal i en el llunyà segle
XII, és un dels Sants més venerats.
Amb la capella ben ornamentada, amb
gust i devoció, per mans artístiques, el
poble vibra amb els cavallets botant i
ballant, fen la capta pels carrers torts
i ombrívols del poble.
La festa de Sant Antoni de Juny (o
Sant Antoni dels albercocs), es celebra
quasi des de que el llucmajorer Pare
Antoni Ripoll arribà a la capital del
Llevant l’any 1897, encara que es va
instal·lar al antic convent, tancat des
de l’any 1835 a causa de
l’exclaustració del ministre Mendizabal
i, durant aquest període, va ser cuidat
amb extremada pulcritud per
N’Andreu Espinosa, més conegut per
mestre Andreu Siurell. D’aleshores
ençà, han anat desfilant un llarg

nombre de Franciscans de la Tercera
Ordre Regular, deixant uns clars
testimonis amb la seva labor
pedagògica i espiritual.
Per altra banda, és fidedigne de menció
veure com els pares franciscans, al
nostre poble, han sabut convertir el
Convent amb part integral de
l’organigrama artanenc, enterrant el
sentit localista o de barri, impulsat per
alguna mentalitat de via estreta
d’antany.
Enguany, a la vetllada del dissabte dia
13, la diada de la festa tingué, com

acte culminant, l’actuació de l’Orfeó
Artanenc, que va suposar ésser una
delícia pels  nombrosos assistents que
ompliren l’església del Convent.
Mitjançant el «Bellpuig» volem felicitar
als integrants de l’Orfeó, per la seva
constància i bon quefer durant més de
25 anys de llarga singladura, s’ha
convertit amb una coral de solera.
També per haver sabut donar sàvia
nova amb un excel·lent planter que fa
augurar un futur esplendorós.

Cristòfol Carrió i Sanxo



 47
19 juny 2009
Número 813

47

Sopa de lletres

Guillemots

 655

entreteniments
On és?
Sabries dir a quina part del poble trobaríem
aquesta imatge?

C A I L E R C P L B G S Z G H N H C V R
I H E L N I L M I S D B R E G N O R A T
P V F I V B A G J Q B N D E S X R M S W
G V J R G J V F T E S O A C X D K P Z S
K A R I P N E U C L A G C S P W U L G X
J O N F K L L I X Q D U T H R B T F E F
P X E A E X L F Z F Z E M Q M G C R S A
O P R S M R T G A F Q R R A T C S Y P Z
K R E C O M E V Q Y T N B R H I E G A Q
L I E F Y I E E R T F N J F Y E P X L W
C S O N A N J U E V E R T Q G F T G T R
F C S L G X V A B S D F G G H J U K I A
I X B T C A X I M T R U R R R E R O L L
D A L I A H H T G C B M L Q Y E M G G V
P H E U P G H M B R H U G D A N R Z Q T

Cercau els següents noms de plantes:
clavell, llorer, juevert, gespa, taronger,
noguer, dàlia, lliri, orenga, bambú.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

HORITZONTALS: 1. Rítmic moviment marí.
L’explosiu dels còmics. 2. Faria una foto de
qualcú. 3. Les que pertanyen a la mar gran. 4.
Caverna. El de poll et molestarà al peu. 5. Quan
un terreny fa pendent. Raigs de líquid, com el de
na Bernadeta. 6. Contracció, la sintàctica. Viatge
llarg on hi sol haver aventures a voler. 7. Elabora,
confecciona. El que diuen els novís quan es
casen. 8. Aquesta conté un dels elements químics.
Consonant. Consonant. 9. Qui serveix l’amo.
Tornem-hi : elaboraré, confeccionaré. 10. La de
l’abril és la millor, diuen. Qui mor ofegat a la mar.

VERTICALS: 1. Dels que estudien les muntanyes.
2. Qui adora o venera (en excés) els morts. 3.
Aquests, en canvi, no creuen en res. Amb animació,
vivacitat diu el director que hem de tocar la peça
de música. 4. Tipus de restaurant italià. 5. Qui té
això pot passar pel restaurant que acabem
d’anomenar o per qualsevol altre. Ell ho diu i jo
prenc nota. 6. Acetilè. La que té molts de doblers
davall la rajola. Consonant. 7. La que conté molta
d’aigua. Confiança, com la que pots tenir al
metge, que ajudarà a curar-te. 8. Molins d’oliva,
on es fa l’oli. Qui practica l’il·lusionisme. 9.
Herba que creix dins els sembrats, perjudicial per l’agricultura (pl). El déu de sempre. 10. Peça sobre la qual donen forma
a la plata els argenters. Peça teatral humorística curta.
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Sopa de lletres Guillemots

Publicava el entreteniments
 656

Permisos de conduir
Cursets teòrics «Exprés»
Duració dels cursets: 7 dies
Inici : El dilluns de cada setmana

Informació: C/. Gran Via, 42 – Tel. 971 836 231 -07570- Artà
També a: C/. Elionor Servera, 121-b
Tel. 971 564 302 - 07570 - Cala Rajada

C A I L E R C P L B G S Z G H N H C V R
I H E L N I L M I S D B R E G N O R A T
P V F I V B A G J Q B N D E S X R M S W
G V J R G J V F T E S O A C X D K P Z S
K A R I P N E U C L A G C S P W U L G X
J O N F K L L I X Q D U T H R B T F E F
P X E A E X L F Z F Z E M Q M G C R S A
O P R S M R T G A F Q R R A T C S Y P Z
K R E C O M E V Q Y T N B R H I E G A Q
L I E F Y I E E R T F N J F Y E P X L W
C S O N A N J U E V E R T Q G F T G T R
F C S L G X V A B S D F G G H J U K I A
I X B T C A X I M T R U R R R E R O L L
D A L I A H H T G C B M L Q Y E M G G V
P H E U P G H M B R H U G D A N R Z Q T

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 O N A T G E  T N T 
2 R E T R A T A R I A 
3 O C E A N I Q U E S 
4 G R U T A  U L L  
5 R O S T  R O L L S 
6 A L  O D I S S E A 
7 F A B R I C A  S I 
8 I T R I C A  M  N 
9 C R I A T  F A R E 
10 S A O  A N E G A T 

 

Fa 40 anys
Juny del 69

La nueva parroquia.- El acto por el
cual la Vicaría in capitre de la Colonia
celebró la erección a Parroquia tuvo
lugar el pasado 15 de mayo. La
asamblea eucarística fue presidida
por el MI don Bartolomé Torres [...]
los cantos estuvieron a cargo de un
grupo de jóvenes de la localidad y de
alumnas del Colegio de las teresianas.
Presidieron el Alcalde de Artà y
dignísimas autoridades, numerosos
sacerdotesd, invitados y público.

Fa 25 anys
Juny del 84

Tot lo demés del poble ha quedat com
a mort. Ja no parlen de S’Urbanització
de sa Ravenna, ni des parc natural
d’Aubarca, ni de ses properes festes
de Sant Salvador, ni de futbol. Bé, de
futbol no, ara des qui ha de ser es nou
president, sí. Uns diuen que si en
fulano, altres que si en mengano, altres
en sutano. Però jo crec que qui menos
sap, més hi diu, com en tot. Tal volta es
qui li agradaria ser-ho no diu res.

Fa 10 anys
Juny del 99

Si es confirma que PSOE, PSM, EUV
i UM pacten per governar a les Balears
durant la propera legislatura, el retorn
del tren podria ser possible en molt
poc temps. Tots aquests partits han
defensat la seva reimplantaqció durant
la campanya electoral. Ara serà el
moment de convertir les promeses en
realitat. El tren de Llevnat, per tant, ja
hauria d’estar en camí.

On és: Carrer d'Antoni
Blanes
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De viatge per la xarxa
 657entreteniments

Programari Creadors

Sertebal
http://www.sertebal.com/
Sertebal és una empresa de serveis,
dedicada fundamentalment a la
programació. Es va fundar a l’any
1992 i des d’aleshores ha adquirit una
experiència que ha estat agraïda per
els nostres clients. Entre els nostres
productes destacam el Marinawin.

Softcatalà.cat
http://www.softcatala.cat/
Pàgina de Softcatalà. És una
organització, l’objectiu bàsic de la qual
és organitzar el desenvolupament, la
traducció i la distribució de productes
en català mitjançant Internet.
L’associació es va crear l’any 1998.

Urano Data
http://www.uranodata.com/
Pàgina de Unsolcor Grup humà solidari,
que es presenta com a font d’ajuda a
col·lectius en situació precària i mitjans
precaris. Programes de gestió dirigigits
per a diversos sectors d’empreses.
La pàgina no té la versió en català
operativa.

WinOmega - Omega Software
http://www.winomega.com/cat.php
Coneixeu els programes shareware i
freeware de gestió empresarial més
difosos al món hispà. Prop de nou mil
usuaris registrats a Europa, Amèrica
i nord d’Àfrica! Kes darreres versions
totalment operatives.

Programari Lliure

Argus
http://www.argus.net/
Disseny bases de dades, anàlisis i
desenvolupament de software a mida.
Implementació i manteniment de
servidors corporatius sobre Linux.
Cursos de formació. Noves
tecnologies al vostre abast, anàlisis i
desenvolupament de software a mida.

BULMA (Bergantells Usuaris de
GNU/Linux de Mallorca i Afegitons)
http://bulma.net/
Associació per a la divulgació i
promoció del programari lliure sorgida
1998 com a grup local d’usuaris de
Linux de la UIB. Al 1.999 es va
constituir en associació. Objectiu:
suport a grups d’usuaris i
desesenvolupadors de programari
lliure a Balears.
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oferta cultural

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285

Dijous, 18 de juny a les 20 h
Sala d’actes
Setmana Intercultural
El malson de Darwin (documental)
Director: Hubert Sauper
Presentació a càrrec d’un representant
de Veterinaris Sense Fronteres,
Mallorca.
Ho organitza: Artà Solidari.

Dissabte, 20 de juny a les 21 h
IX mostra escolar de teatre, música i
dansa
Mostra de balls de saló i batuca
Tallers de dansa del Teatre d’Artà
Alumnes de batuca i balls de saló.
A la terrassa del Teatre.
Direcció: Mercè Brunet i Catalina
Mestre.

Diumenge, 21 de juny a les 20.30 h
IX mostra escolar de teatre, música i
dansa
La gota viatgera
Escola de dansa del Teatre d’Artà
(alumnes de clàssica, moderna i
contemporània)
Amb el ballarí convidat Albert Garcias.

Direcció: Professorat de l’escola
Venda d’entrades el mateix dia de
l’espectacle, de 19 a 21 h.

Diumenge, 28 de juny a les 21.30 h
Manfred kullman trio
Concert a l’Hotel Rocamar, Colònia de
Sant Pere
Amb motiu de les festes de Sant Pere.
Preu: 10 €
Venda d’entrades el mateix dia de
l’espectacle, de 19 a 21.30 h al mateix
hotel.

Dijous, 2 de juliol a les 21.30 h
Cinema a la terrassa
Elegy
Directora: Isabel Coixet
Intèrprets: Ben Kingsley, Penélope Cruz
El carismàtic professor David Kepesh
presumeix de seduir constantment a les
seves alumnes sense deixar, però, que
entrin dins la seva vida. Tot canvia quan
coneix a Consuela Castillo.
Drama. Versió original subtitulada al
català.
No recomanada per a menors de 13
anys. Duració: 110 minuts.

Gratuït.

Divendres, 3 de juliol a les 21 h
Sent el patrimoni
Projecció de l’audiovisual Artà, una
altra mirada, d’Agustí Torres.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

C/ Na Coixa, 10 - 2º  A
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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TORNAREM EL DIA 10/VII

cloenda
 660

A
 m

esura que passa el tem
ps els records queden però sem

pre és bo recordar esdevenim
ents que han succeït.

A
ixí tenim

 que la fotografia que presentam
 a la nostra secció del «R

acó», l’hem
 trobada recercant dins els arxius de la nostra revista. V

a ser feta a l’estiu
de l’any 1998, fa per tant 11 anys i el m

otiu una exposició de brodats que seguram
ent pertanyia a un fi de curs d’adults. El lloc sem

bla que fos al club de
la Tercera Edat de la C

olònia, el dia de la inauguració de dita exposició.
A

nom
enam

 els que hem
 pogut reconèixer:

U
n capet que guaita sem

bla ser na M
argalida C

apó des forn. Just davant ella na Francisca B
isbal, Estaca, esposa d’en Joan M

esquida. V
ora ella hi trobam

na G
abriela G

enovart, després sa m
are d’en Pedro d’Es Forn (V

ella). La jove ens ha sem
blat una filla d’en Tolo conegut per de sa «Prips» i na M

argalida
Ferrer R

ipoll. Segueix na M
aria Fiol, vidua del recordat A

ndreu Faro, na Francisca C
anaia, na C

arm
e H

ernàndez i l’esposa d’en Jaum
e Payeras.

Si hem
 equivocat qualcú en dem

anam
 disculpes per adelantat.

Racó
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